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Úprava	  zdravotnej	  starostlivos>	  

Zákon	  č.	  	  20/1966	  Zb.	   Zákon	  č.	  277/1994	  Z.z.	   Zákon	  č.	  576/2004	  Z.z.	  

28	  a	  niečo	   11	   10	  (takmer)	  	  

7	   23	   25	  
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Poučenie	  	  a	  informovaný	  súhlas	  

•  277/1994	  Z.z	  
•  Preukázateľný	  súhlas,	  explicitné	  terapeuLcké	  
privilégium	  

Obsah	  vhodného	  poučenia	  určuje	  lekár	  v	  každom	  prípade	  individuálne	  
tak,	  aby	  bolo	  urobené	  ohľaduplne	  a	  eLcky	  a	  aby	  u	  pacienta	  nenarúšalo	  
liečebný	  proces.	  

•  Úplné	  poučenie	  (neliečebné	  zákroky,	  AIDS,	  
želanie	  pacienta,	  neliečiteľné	  ochorenie)	  

•  OdmietnuLe	  (aj	  úplného)	  poučenia	  
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Poučenie	  	  a	  informovaný	  súhlas	  
•  576/2004	  Z.z	  
Ošetrujúci	  zdravotnícky	  pracovník	  je	  povinný	  informovať	  o	  účele,	  povahe,	  
následkoch	  a	  rizikách	  poskytnuLa	  zdravotnej	  starostlivosL,	  o	  možnosLach	  voľby	  
navrhovaných	  postupov	  a	  rizikách	  odmietnuLa	  poskytnuLa	  zdravotnej	  
starostlivosL,	  ak	  zákon	  neustanovuje	  inak	  

•  úplné	  poučenie	  nie	  je	  povinné	  
•  vzor	  v	  prílohe	  č.	  4	  J	  
•  zrozumiteľne,	  ohľaduplne,	  bez	  nátlaku,	  
s	  možnosťou	  a	  dostatočným	  časom	  slobodne	  sa	  
rozhodnúť	  pre	  informovaný	  súhlas	  a	  primerane	  
rozumovej	  a	  vôľovej	  vyspelosL	  a	  zdravotnému	  
stavu	  osoby,	  ktorú	  má	  poučiť	  
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Poučenie	  	  a	  informovaný	  súhlas	  

•  Súhlas	  možno	  dať	  aj	  bez	  poučenia	  
•  Možnosť	  odmietnuť	  alebo	  odvolať	  
•  Explicitne	  definovaná	  starostlivosť	  bez	  súhlasu	  
(povinné	  liečenia,	  predpoklad	  súhlasu,	  verejný	  
záujem,	  ohrozovanie	  seba	  alebo	  okolia)	  
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Poučenie	  	  a	  informovaný	  súhlas	  

•  Anonymný	  pôrod	  
•  Umelé	  prerušenie	  tehotenstva	  
•  Poučenia,	  súhlas,	  odmietnuLe,	  odvolanie	  	  sa	  
zapisuje	  do	  dokumentácie	  
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Zdravotná	  dokumentácia	  

•  V	  zákone	  č.	  20/1966	  Zb.	  nie	  je	  zmienka	  o	  
zdravotnej	  dokumentácií	  

•  V	  277/1994	  Z.z.	  je	  už	  neoddeliteľnou	  súčasťou	  
ZS	  

•  Všetko	  písomne	  a	  50	  rokov	  po	  úmrc	  
•  Úprava	  nahliadania,	  poskytovania	  údajov,	  	  
•  definovaný	  obsah	  výpisu,	  ale	  nie	  ZD	  
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Zdravotná	  dokumentácia	  
•  ZD	  v	  576/2004	  Z.z.	  upravená	  podrobne	  
•  Definovaný	  obsah	  (osobné	  údaje,	  informovaný	  
súhlas,	  poučenie,	  priebeh	  a	  rozsah	  ZS,	  EA,	  PN,	  
liečebný	  režim	  idenLfikácia	  poskytovateľa,	  ZP	  

•  Definovaný	  zápis	  do	  ZD	  
•  dátum	  a	  čas	  zápisu,	  
•  spôsob	  poučenia,	  obsah	  poučenia,	  odmietnuLe	  poučenia,	  informovaný	  súhlas,	  odmietnuLe	  

informovaného	  súhlasu	  a	  odvolanie	  informovaného	  súhlasu,	  
•  dátum	  a	  čas	  poskytnuLa	  zdravotnej	  starostlivosL,	  ak	  je	  odlišný	  od	  dátumu	  a	  času	  zápisu,	  
•  rozsah	  poskytnutej	  zdravotnej	  starostlivosL	  a	  služieb	  súvisiacich	  s	  poskytovaním	  zdravotnej	  

starostlivosL,	  
•  výsledky	  iných	  vyšetrení,	  ak	  sú	  súčasťou	  poskytovanej	  zdravotnej	  starostlivosL,	  o	  ktorej	  sa	  

vykonáva	  zápis,	  
•  idenLfikáciu	  ošetrujúceho	  zdravotníckeho	  pracovníka,	  
•  idenLfikáciu	  osoby,	  ktorej	  sa	  zdravotná	  starostlivosť	  poskytla.	  
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Zdravotná	  dokumentácia	  

•  Režim	  nakladania	  so	  ZD	  
•  Opravy	  ZD,	  pravdivosť	  a	  čitateľnosť	  
•  Osobitná	  ZD	  
•  Rozdelenie	  GP	  a	  špecialista	  
•  20	  rokov	  archivácie	  
•  Písomne	  alebo	  s	  	  EP	  (nie	  ZEP)	  
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Zdravotná	  dokumentácia	  

•  Komunikácia	  GP	  –	  špecialista	  vo	  forme	  výpisu	  
•  Poskytovanie	  údajov	  –	  výpisy	  
•  Sprístupňovanie	  údajov	  –	  nahliadnuLe,	  kópie,	  
plnomocenstvá	  

•  Rezortný	  predpis	  o	  vedení	  ZD	  
s	  podrobnosťami	  

•  chýba	  úprava	  reverzov	  	  
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Perličky	  právnej	  úpravy	  I	  

•  Via	  facL	  	  kodifikované	  písomné	  poučenie	  
•  Sterilizácia	  (do	  31.12.2007)	  
	  

	  Sterilizáciu	  možno	  vykonať	  len	  na	  základe	  písomnej	  žiadosL	  a	  písomného	  
informovaného	  súhlasu	  po	  predchádzajúcom	  poučení	  osoby	  plne	  spôsobilej	  na	  
právne	  úkony	  alebo	  zákonného	  zástupcu	  osoby	  nespôsobilej	  dať	  informovaný	  
súhlas	  doplnenej	  o	  písomnú	  žiadosť	  a	  informovaný	  súhlas	  osoby	  nespôsobilej	  
dať	  informovaný	  súhlas	  a	  rozhodnuLe	  súdu	  na	  základe	  žiadosL	  zákonného	  
zástupcu.	  
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Perličky	  právnej	  úpravy	  II	  

•  Osoba	  mladšia	  ako	  18	  rokov	  je	  (až	  na	  
výnimku)	  nespôsobilá	  udeliť	  informovaný	  
súhlas	  
•  Pekná	  17	  ročná	  adolescentka	  a	  HAK	  
•  13	  ročná	  primipara	  a	  anonymný	  pôrod	  
(„Informovaný	  súhlas	  dáva	  žena,	  ktorá	  písomne	  
požiadala	  o	  utajenie	  svojej	  osoby	  v	  súvislosL	  
s	  pôrodom“)	  

•  Pediatri	  a	  lekári	  	  pre	  dorast	  sú	  adrenalínoví	  
športovci	  
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Perličky	  právnej	  úpravy	  III	  

•  Predchádzajúce	  prianie	  (čl.	  9	  dohovoru	  
o	  biomedicíne)	  

	  U	  pacienta,	  ktorý	  v	  čase	  zákroku	  nie	  je	  v	  takom	  stave,	  že	  môže	  vyjadriť	  svoje	  
	  prianie,	  treba	  prihliadať	  na	  prianie,	  ktoré	  vyslovil	  s	  vykonaním	  zákroku	  skôr.	  
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Ďakujem	  pekne	  	  
za	  pozornosť	  
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